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Surah Al-Kawthar between Rhetorical Significance
And the Challenges of its Translation
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Abstract
Since the inception of Islam, the translation of Quran’s
meanings into other languages has always been an
incessant need of the non-Arab Muslims. Although there
are contrast views of Muslim scholars about the
translatability and untranslatability of Quran into other
languages for its innate miraculous meanings, tremendous
efforts have been made, throughout the history, to make
Quran easy for general public. Urdu is one of those
languages in which Quran has been translated since Islam
has brightened horizon of the sub-Continent. This research
deals with the shortest Surah of Quran that contains
plethora of meanings and rhetorical secrets with least
letters, words and sentences.
The research paper comprises of:
 Eloquence of al-Kawthar hinting the hidden semantic
meanings.
 The problems of translating this chapter keeping in
view to encompass the meanings of semantic eloquence
during its translation.
The researcher has confined the study to four Urdu
Translations:
 Translation of Sheikh Abdul Qadir,
 Translation of Sheikh Ashraf Ali Thanwi,
 Translation of Sheikh Ahmed Raza Khan Barelvi
 Translation of Sheikh Abdul Majid Derya Abadi).
The article deals with highlighting the difference between
rhetorical miracles in the Qur’anic text and the
shortcomings of its translations in an explanatory table and
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the research work comes to end with valuable results and
suggestions.

املقدمة:
احلمدهلل رب العلمني ،والصلوة والسالم على سيد املرسلني ،وعلى آله وأصحابه أمجعني
والذين اتبعوهم إبحسان إىل يوم الدين.
أما بعد! فإن القرآن الكرمي كان حمور حياة املسلمني منذ نزوله على رسول هللا  -صلى
هللا عليه وآله وسلم -؛ ألنه هو الكتاب الذي أخرج الناس من ظلمات الكفر واجلهل إىل نور
اإلسالم وعدله ومسوه .ومن مَثّ كان القرآن حمل اهتمام علماء األمة منذ اللحظة األوىل إىل يومنا
هذا .فبعضهم تناولوا حبفظ كلماته وطريقة أدائها ،ومنهم من اهتم بتفسريه وبيانه وأسراره وبالغته
ومنهم من اهتم أبسباب نزوله وانسخه ومنسوخه وغريها من العلوم املختلفة اليت تساعد يف فهم
القرآن الكرمي.
شّت،
ومن أهم ما شغل املسلمني من أمر القرآن تلك األمور املتعلقة برتمجته إىل لغات ّ
وقد بدأ االهتمام برتمجة بعض أجزائه إىل اللغات األخرى يف عصر الصحابة – رضي هللا تعاىل
عنهم أمجعني – ومع تقادم العهد ونظرا حلاجة الناس إىل معرفة كتاب هللا عز وجل ،وكوهنم يف
حاجة ماسة إىل ترمجة القرآن الكرمي إىل لغاهتم بدأ الناس يرتمجون معاين القرآن الكرمي إىل لغات
العامل املختلفة -رغم وجود اخلالفات بني العلماء يف جواز ترمجة القرآن الكرمي وعدم جوازها،
وإمكان ترمجته إىل اللغات األخرى وعدم إمكاهنا -أخريا أحس العلماء بضرورة ترمجة القرآن
الكرمي ،واعتربوها ضرورة دينية ووسيلة انجحة لتبليغ حقيقة اإلسالم إىل شعوب أخرى .ومن هنا
شّت يف العامل .ومن أهم
زاد االهتمام برتمجة معاين القرآن الكرمي ،رفرتجم القرآن الكرمي إىل لغات ّ
تلك اللغات اللغة األردية اليت يتكلم هبا عشرات املاليني من املسلمني يف شبه القارة وغريها من
شّت بقاع األرض.
ّ
وموضوع هذا البحث يدور حول اإلعجاز البالغي املوجود يف سورة الكوثر وحتدايت
الرتمجة .ابدئ ذي بدء ال بد من اإلشارة السريعة إىل أن املوضوع ذوجهتني :األوىل :تتعلق ببالغة
سورة الكوثر وإحياءاهتا الداللية املوجودة فيها.
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والثانية :تتعلق مبشاكل ترمجة هذه السورة واستيعاب بالغتها ودالالهتا املعنوية أثناء

من املعلوم أن موضوع ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل لغات أخرى موضوع قدمي وجديد
وقضية حساسة؛ ألن نقل معاين القرآن الكرمي إىل لغة أخرى عملية صعبة ومستحيلة أحياان؛ إذ
القرآن الكرمي كالم هللا تعاىل يتحمل املعاين املتناسلة واملتدفقة اليت تستحيل للبشر
استقصاءهاوإحاطتها .وقد بذل العلماء جهودا جبارة لتسهيل فهم القرآن الكرمي لعامة الناس عرب
ترمجاهتم وتفاسريهم ،ولكن يبقى السؤال هل استطاع هؤالء العلماء  -رغم إخالصهم الشديد
وجهودهم املضنية – اإلحاطة ابألسرار القرآنية واجلمال القرآين؟ واإلجابة ابلنفي ألسباب عديدة،
سنذكرها  -مبشيئة هللا تعاىل -إبجياز أثناء الكالم عن حتدايت الرتمجة.
تناول البحث أقصر سورة من سور القرآن الكرمي اليت حتدى هللا هبا العرب أن تأتوا مبللها
ووقع فيها اإلعجاز ،ألن السورة تشتمل على املعاين العظيمة واحلِ مكم واألسرار رغم قلة احلروف
والكلمات واجلمل .وأن البحث عبارة عن دراسة تطبيقية إلثبات إعجاز القرآن الكرمي يف لغته
األصلية وقصور نقل معانيه وأفكاره إىل لغة أخرى .وذلك مبحاولة إبراز بعض األسرار البالغية
واإلحياءات الداللية املوجودة فيها من خالل التدبر والتمعن يف دقائقها الستجالء صور من
إعجاز القرآن الكرمي اليت تتضمن السورة.
نظرا هلذه األسباب ولغريها أراد الباحث أن يتأمل يف األسرار البالغية واإلحياءات
املعنوية يف السورة املذكورة مستفيدا من كالم علماء التفسري وعلوم القرآن أوالَ ،ث يقدم بعض
تراجم هلذه السورة اليت متت بيد العلماء الكبار من شبه القارة اهلندية ابللغة األردية ليتضح قصور
اللغات األخرى على استيعاب املعاين القرآنية.
0
من املعلوم أن مفهوم املعجزة وهو قصور عن إدراك ما طرلب منه ...فهي ضد القدرة.
وقد ذكر اإلمام السيوطي تعريف املعجزة قائال" :أمر خارق للعادة ،مقرون ابلتحدي ،سامل من
املعارضة"  .5واملراد إبعجاز القرآن الكرمي هوعجز العرب املعاصرين لنزول القرآن الكرمي عن
معارضته أواالتيان مبلله مع ما توافر هلم من امللكة البيانية واملوهبة البالغية مع شدة الداعي،
واستمرار التحدي ،ومع ذلك فقد عجزوا عن جماراته؛ لكونه انزال من عند هللا -سبحانه وتعاىل-
0
(ولو كان من عند غري هللا لوجدوا فيه اختالفا كلريا).
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وقد أشار اإلمام عبد القاهر اجلرجاين (ت220 :ه) إىل السبب الذي أعجز املشركني
من اإلتيان مبلله و ّبني خصائص القرآن الكرمي قائال" :مزااي ظهرت هلم يف نظمه ،وخصائص
صادفوها يف سياق لفظه ،وبدائع راعتهم من مبادئ آايته ومقاطعها ،وجماري ألفاظه ومواقعها،
ويف ضرب كل ملل ،ومساق كل خرب ،وصورة كل موعظة ،وتنبيه وإعالم ،وتذكري ،وترغيب
وترهيب ،ومع كل حجة وبرهان وصفة وتبيان ،وأهبرهم أهنم أتملوا سورة سورة ،وعشرا وعشرا وآية
آية ،فلم جيدوا يف اجلميع كلمة ينبو هبا مكاهنا ،أولفظة ينكر شأهنا ،أو يررى أن غريها أصلح
 .....وجدوا اتساقا هبر العقول ،وأعجز اجلمهور ،ونظاما والتئاما واتفاقا وإحكاما ،مل يدع يف
نفس بليغ موضع طمع حّت خرست األلسن أن تدعي وتقول ،وخلدت القروم فلم متلك أن
2
تصول".
والكالم عن اإلعجاز القرآن الكرمي ضرب من ضروب من اإلعجاز وخاصية من
خصائصه؛ إذ ال تنقضي من عجائبه ،فال يصل الباحث إىل وجه من وجوه إعجازه حّت يتبدى
2
له وجوه أخرى من اإلعجاز ،وهكذا وال تصل إىل قراره وال تستقر يف أعماقه.
وقد ّقرر الرافعي هذه احلقيقة قائال" :وما أشبه القرآن الكرمي يف تركيب إعجازه وإعجاز
تراكيبه بصورة كالمية من نظام هذا الكون الذي اكتنفه العلماء من كل جهة ،وتعاوره من كل
تفتيشاَ ،ث هوبعد ذلك ال يزال عندهم على كل ذلك خلقا جديدا،
انحية ،وأخلقوا جوانبه حبلا و ً
ومراما بعيدا" 2 .ولذا زاد هذا األمر العلماء إقباال ونظرا يف القرآن الكرمي وتعددت األقوال يف بيان
إعجاز القرآن ،كل حبسب طريقته ونظره ومعتقده ،وعلى قدر جهده وطول أتمله ،وحسن
سيظل الباب مفتوحا للعلماء والباحلني ،وكل ما كتب حوله فهو مبلابة
صحبته للقرآن الكرمي .و ّ
قطرة من حبر ،وغيض من فيض ملا حواه القرآن الكرمي وما تضمنه من اإلعجاز؛ يدل على ذلك
قول سراقة" :اختلف أهل العلم يف وجه إعجاز القرآن الكرمي فذكروا يف ذلك وجوها كلرية كلها
2
احدا من عشر معشاره".
حكمة وصواب ،وما بلغوا من وجوه إعجازه جزءًا و ً
ومن املعلوم أن البالغة من أهم الوسائل إلدراك إعجاز القرآن الكرمي ،بل بعضهم ّقرروا
ّأال سبيل ملعرفة إعجاز القرآن إال من ابب البالغة وال طريقة للوقوف على إعجازه إال من طريق
اإلملام جبميع علومها وفنوهنا علما تطبيقيا .فمن هؤالء أبو هال ل العسكري (ت092 :ه)الذي
قال" :واعلم – علّمك هللا اخلري -ودلّك وفيّضه لك  ....أن أحق العلوم ابلتعلّم ،وأوالها
ابلتحفظ -بعد املعرفة ابهلل جل ثناؤه -علم البالغة ،ومعرفة الفصاحة ،الذي يعرف به إعجاز
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كتاب هللا تعاىل  ..وقد أغفلنا أن اإلنسان إذا أغفل علم البالغة ،وأخل ملعرفة الفصاحة مل يقع
عليه إبعجاز القرآن من جهة ما خصه هللا به حسن التأليف ،وبراعة الرتاكيب ،وما شحنه به من
ضمنه من احلالوة وجلّله من رونق الطالوة ،مع سهولة
اإلعجاز البديع ،واالختصار اللطيف ،و ّ
كلمها وجزالتها ،وعذوبتها وسالستها إىل غري ذلك من حماسنه اليت عجز اخللق عنها ،وحتريت
عقوهلم فيها"َ 2 .ث جاء السكاكي (ت252 :ه) و ّقرر نفس احلقيقة بقوله" :إن وجه اإلعجاز
هو أمر من جنس البالغة والفصاحة ،وال طريق لك إليه إال بعد طول خدمة هذين العلمني:
املعاين والبيان ،بعد فضل إهلي من هبة يهبها حبكمه من يشاء ،وهي النفس املستعدة لذلك،
فكل ميسر ملا رخلق له" 9 .اتضح من هذا أن إعجاز القرآن الكرمي كامن يف بالغته ونظمه وبيانه،
فألجل هذا البيان الذي جاء به القرآن كان معجزا ،ومن مَثَّ كان جمال التحدي هو مساحة البيان
وميدانه الرحب.
واخرتت سورة الكوثر؛ ألهنا أقصر سورة من حيث عدد الكلمات واجلمل ولكنها من
أعظم سور من حيث املعاين واحلقائق ،وهي سورة خالصة لرسول هللا صلى هللا عليه وآله
سرى هبا عنه ربه ،ويعده ابخلري ،ويوعد أعداءه ابلبرت ،ويوجهه
وسلم ،كسورة الضحى والشرح ير ّ
إىل طريق الشكر ،ومن َث فهي متلل صورة من حياة الدعوة ،وحياة الداعية يف أول العهد مبكة،
صورة من الكيد واألذى للنيب  -صلى هللا عليه وآله وسلم  -ودعوة هللا اليت يبشر هبا ،وصورة من
رعاية هللا املباشرة لعبده ،وللقلّة املؤمنة معه ،ومن تلبيت هللا وتطمينه ومجيل وعده لنبيه .كذلك
متلل حقيقة اهلدى واخلري واإلميان ،وحقيقة الضالل والشر والكفران ،األوىل :كلرة وفيض وامتداد،
واللانية :قلة واحنسار وانبتار ...ومن َث نزلت هذه السورة متسح على قلبه  -صلى هللا عليه وآله
وسلم  -ابلروح الندي ،وتقرر حقيقة اخلري الباقي املمتد الذي اختاره له ربه ،وحقيقة االنقطاع
03
والبرت املقدر ألعدائه.
وهي سورة وقع هبا التحدي كما أهنا خترب ببعض املغيبات – ويرعد هذا وجها من وجوه
اإلعجاز  -00ملل إعطاء الكوثر وهالك األعداء وغريها من األخبار اليت صارت صادقة يف أواهنا.
التحليل البالغي للسورة:

ِ
صرها على كلري من األسرار البالغية ،والنكت البيانية فقد
قد اشتملت السورة مع ق م
ِ
صر واحلذف ،وخروج الكالم عن مقتضى
تضمنت من مباحث علم املعاين :اإلجياز م
بنوعيه :الق م
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الظاهر ملل :االلتفات ووضع الظاهر موضع املضمر ،وجميئ الفعل املاضي مكان الفعل املضارع،
وكذلك توجد فيها من مباحث علم البيان :التعريض واالستعارة والتشبيه ،وكذلك مبحث السجع
من مباحث علم البديع .وفيما يلي حناول تسليط األضواء على األسرار البالغية
واإلحياءات الداللية:
اك الْ مك ْوثممر ﴾ إخبار من هللا تعاىل بعطائه اجلزيل لرسوله -
يف قوله تعاىل﴿ :إِ َّان أ ْمعطمْي نم م
صرح
صلى هللا عليه وآله وسلّم  -واملراد من الكوثر هو اخلري الكلري من خري الدنيا واآلخرة كما ّ
به العلماء  05ويدل هذه الكلرة الكاثرة وزن لفظة "الكوثر" فهي على وزن فوعل ،والغرض منها
00
الداللة على املبالغة يف الكلرة؛ ألن العرب تسمى كل ٍ
شيئ كلري يف العدد أو يف القدر كوثرا.
وتعريف لفظة الكوثر ابأللف والالم إشارة إىل ما حيتويه من اخلري الكلري والفضل املطلق الذي ال
حصر له وال عد.
اتضح من كالم العلماء أ ّن لفظة الكوثر من إجياز القصر ،بل هي الغاية فيه ،ألهنا
اشتملت على خريي الدنيا واآلخرة كما اشتملت على كل املنافع واملصاحل الدنوية واألخروية
لرسول هللا  -صلى هللا عليه وآله وسلّم  .-اشتملت على كل عطاء يف الدارين ،فهي عطية
عظيمة مسندة إىل رب كبري عظيم ،وكل ما ذركر من قِبمل املفسرين جزء من هذا الكوثر ،وليس
كله ،بل إن حماولة إحصاء هذا العطاء ،وحماولة حتديد هذا الكوثر ،إمنا هو ضرب من احملال؛ إذ
ال أحد حيصي عطاء هذا الرب الكرمي ،وحماولة إحصاء معاين الكوثر ضرب من تقليلها
02
وتصغريها.
بدأت السورة أبسلوب التوكيد ﴿إِانَّ﴾ داللة على االهتمام ،وفيه إشارة أنه قد أويت شئ
عظيم ويدل على عظيم منزلته عند ربه .وقد اقتلع التوكيد الشك من أصله ،و ُّنزل املخاطب منزلة
أبرتا
املرتدد والشاك بعد ذيوع الفرية والكذب أن ً
حممدا  -صلى هللا عليه وآله وسلّم  -صار ً
فجاءت هذه البشارة من خالل هذا التأكيد ،لتطرد تلك الشكوك وما وقع يف النفوس من
الوساوس واهلواجس .واستخدم ضمري املتكلم للجمع للتنبيه على عظمة العطية لعظم الواهب
سبحانه وتعاىل.
وجاءت البشارة من خالل اجلملة االمسية اليت تستخدم للداللة على التحقيق والتقرير،
وتدل هنا ِعظم هذا الكوثر ودميومته ،أي أن هذا الكوثر دائم غري منقطع ألهنا من عطااي الكرام،
دائمة ساملة من الزوال واالنقطاع.
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اك﴾ دون لفظة "أتيناك" ألن بني الكلمتني فرقًا ،ألن
واستخدمت كلمة ﴿أ ْمعطمْي نم م
تفضال ،خبالف العطاء فهو تفضل حمض ،وكرم غري متناه ال
"اإليتاء" قد يكون واجبًا ،وقد يكون ً
حدود له 02ويف ذلك توافق مع داللة لفظة الكوثر.
اك﴾ تعظيما للمعطي ،فإذا كان املعطي كرميا،
واسند العطاء إىل ضمري اجلاللة ﴿أ ْمعطمْي نم م
فيكون عطاؤه جزيال كبريا .ولذا فإن ضمري العظمة مشعر ابالمتنان على الرسول  -صلى هللا عليه
02
وآله وسلّم  -بعطاء عظيم وكذلك كان الكوثر.
وجاء اإلخبار عن هذا العطاء بصيغة املاضي لإلشارة إىل حتقق وقوعه وللداللة على أن
الكوثر مل يتناول عطاء اآلجلة دون العاجلة ،وألن هذا الكالم مسوق مساق البشارة ،ومن حق
البشارة التعجيل هبا والقطع حبدوثها.
اك﴾ ومل يقل "أعطينا الرسول أو النيب" لكي ال
استخدم أسلوب اخلطاب ب ﴿أ ْمعطمْي نم م
اك﴾ علم أن تلك العطية غري
يرشعر أن تلك العطية وقعت معللة بذلك الوصف فلما قال ﴿أ ْمعطمْي نم م
أيضا من تعظيمه عليه الصالة والسالم
معللة بعلة أصال ،بل هي حمض االختيار والتفضل ,وفيه ً
02
ما ال خيفى.
أما قوله تعاىل﴿ :فم ِ
ك مو ْاحنمْر﴾ فهي مرتابطة مع ما قبلها؛ ألن اآلية األوىل فيها
ص ِّل لمربِّ م
م
ذكر النعم وفيها ذكر الشكر وهو ربط بني النعم وشكرها ،وبني العبادات وموجبها ،فكما أعطاه
الكوثر فليصل ربه ،ولينحر له ،ويف اخلطاب لرسول هللا  -صلى هللا عليه وآله وسلّم  -لألمة هبذا
األمر يف خطاب شخصه مع عصمته  -صلى هللا عليه وآله وسلّم  02 .-يدل على هذا املعىن
ص ِّل﴾ ففيها الداللة على التنبيه على شكر النعم ينبغي أن يكون على الفور ال
(الفاء) يف قوله ﴿فم م
على الرتاخي ،فاملراد هبا التعقيب.
ِ
ك﴾ على اإلخالص والتجرد لرب العاملني ،ويف هذه اللفظة
ودلت الالم يف قوله ﴿ لمربِّ م
تعريض بكفار قريش ،فقد كانت صالهتم عند البيت مكاء وتصدية كما كان حنرهم لألصنام
09
واألواثن.
ويف إضافة "الرب" إىل ضمري املخاطب تشريف له ،وإعالء من قدره ،ومن هنا يتبني أن
العدول عن قوله "فصل لنا" إىل قوله ﴿ فم ِ
ك﴾ ألسرار بالغية ونركت بيانية عظيمة من
ص ِّل لمربِّ م
م
ّ
تشريف النيب صلى هللا عليه وآله وسلم وتقريبه ،وفيه تعريض أبنه يربيه ويرأف به .كما أن فيه
53
اتكيدا لرتغيبه عليه الصالة والسالم يف أداء ما أمر به على الوجه األكمل.
ً
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ومن ذلك االلتفات احلاصل من هذا العدول ،وال خيفى بالغة االلتفات وداللته يف هذا
املقام.
ووضع االسم الظاهر موضع املضمر إلشارة إىل مزيد من العظمة واملهابة لالسم املظهر،
فقد مت إظهار لفظة "الرب" ملا يتضمنه من معىن احلفظ والعناية والوالية ،فهويتواله وال يرتكه.
"ض ّح"؛ ألن التضحية تشمل مجيع أنواع
واستخدم لفظة "النحر" يف قوله ﴿ مو ْاحنمْر﴾ دون م
السّر يف ذلك أن الصالة أعظم العبادات
هبيمة األنعام ،خبالف النحر فهو خاص ابإلبل ،و ّ
البدنية ،فقرن هبا أعظم أنواع الضحااي ،كما أن فيها إشارة إىل أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وآله
وسلّم -سيكون غنيا بعد فقره وسينحر املائة من اإلبل 50 .وسبب ختصيص العبادتني (الصالة
والنحر) ألهنما أفضل العبادات ،وأجل القرابت؛ ألن الصالة تتضمن اخلضوع يف القلب واجلوارح
هلل ،وتنقله يف أنواع العبودية ،ويف النحر تقرب إىل هللا تعاىل أبفضل ما عند العبد من األضاحي،
وإخراج املال الذي رجبلت النفوس على حمبته والشح به.
ك ره مو ْاألمبْتم رر﴾ تصرح اآلية أن مبغضك اي حممد
َث قال سبحانه بعد ذلك ﴿إِ َّن مشانِئم م
ومبغض ما جئت به من احلق والربهان الساطع هو األبرت األقل األرذل املنقطع ذكره ،واحلكم عام
لكل من اتصف بذلك ممن ذكر وغريهم؛ وذلك ألهنم كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا بررت ،فلما
مات أبناء الرسول  -صلى هللا عليه وآله وسلّم  -قالوا :برت حممد ،فتومهوا جلهلهم أنه إذا مات
بنوه انقطع ذكره ،حاشا وكال ،بل قد أبقى هللا تعاىل ذكره على رؤوس األشهاد ،وأوجب شرعه
55
على رقاب العباد ،مستمرا على دوام اآلابد إىل يوم احملشر واملعاد.
وجاءت هذه احلقيقة ابجلملة االمسية لإلشارة إن هذه احلقيقة حقيقة اثبتة دائمة فيهم.
وص ّدرت اجلملة حبرف التأكيد (إ ّن) للداللة على أن هم املبتورون املنقطعون من كل خري ،وتلك
حقيقة ال تقبل نقاشا وال جدالَ .ث أكدت احلقيقة أبسلوب القصر يف قوله ﴿ ره مو ْاألمبْتم رر﴾
بتعريف الطرفني إلفادة نفي صفة األبرت عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وآله وسلّم  -وإثباهتا
ألعدائه ومبغضه" ،ألن من أبغضك من قومك ملخالفتك هلم (هو األبرت) ال أنت؛ ألن كل من
يولد إىل يوم القيامة من املؤمنني فهم أوالدك وأعقابك وذكرك مرفوع على املنابر واملآذن ،وعلى
لسان كل عامل وذاكر إىل آخر الدهر ،يبدأ بذكر هللا ويلىن بذكرك ،ولك يف اآلخرة ما ال يدخل
حتت الوصف .فمللك ال يقال له أبرت ،وإمنا األبرت هو شانئك املنسي يف الدنيا واآلخرة ،وإذ ذركر
50
ذركر ابللعن".
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ك ره مو ْاألمبْتم رر﴾ إلزالة زعمهم الباطل الذي استقر يف أذهاهنم
والتأكيد يف قوله ﴿إِ َّن مشانِئم م
ولتقليب األمر وإلثبات أن األبرت حقا هو ذلك الشانئ املبغض لك ،ولست أنت اي حممد -
صلى هللا عليه وآله وسلّم  .-وملل هذه األمور اليت تقلب فيه األمور ،وحتقق فيه احلقائق حباجة
إىل أدلة وبراهني ،وحباجة إىل مؤكدات ،لذلك جاءت اآلية مؤكد ب "إن".
واستخدم القرآن الكرمي الشانئ بصفة دون ذكر اسم من نزلت فيه إلرادة العموم؛
ليشمل ذلك كل من كان يف ملل حاله ،فمن قامت فيه صفة البغض والصد واالفرتاء على رسول
هللا  -صلى هللا عليه وآله وسلّم  ،-فالعربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب فمن كان هذا حاله
52
وتلك صفة فهو األبرت احلقيقي.
وكلمة (البرت) تدل على إحياءات معنوية؛ وقد وضح شيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية "إنه
سبحانه وتعاىل يبرت شانئ رسول هللا  -صلى هللا عليه وآله وسلّم -من كل خري ،فيبرت أهله وماله،
فيخسر ذلك يف اآلخرة ،ويبرت حياته ،فال ينتفع هبا ،وال يتزود فيها صاحلا ملعاده ،ويبرت قلبه فال
يعي اخلري ،وال يؤهله ملعرفته تعاىل وحمبته واإلميان برسله  -عليهم السالم -ويبرت أعماله فال
عوان ،ويبرته من مجيع القرب فال
انصرا وال ً
يستعمله يف طاعته ،ويبرته من األنصار فال جيد له ً
يذوق هلا طعاما ،وال جيد هلا حالوة وإن ابشرها بظاهره ،فقلبه شارد عنها"  52ألن أصل البرت:
احليوان املقطوع الذنب ،واملراد به هنا ما ال يبقي له ذكره ،ومن ال يدوم أثره ،شبه بقاء الذكر
احلسن ،واستمرار األثر اجلميل ب مذنمب احليوان من إنه يتبعه ،وهو زينة له ،وشبه احلرمان منه ببرت
ال مذنمب وقطعه فهو من لوازمه كما أهنا تدل على القبح ،وكل من يرى احليوان مبتور الذنب يف
ملل هذه احلالة يشمئز ويكرهه وهلا داللة أخرى أن الشانئ حينما وصف الرسول  -صلى هللا
عليه وآله وسلّم  -ابلقلة والذلة ونعته لنفسه الغلبة ،ولكن هللا قلب عليه األمور ،فذكر أن العزيز
من أعزه هللا والذليل من أذله هللا ،فالكلرة من الكوثر لرسول هللا  -صلى هللا عليه وآله وسلّم -
للعدو فحصل بني أول السورة وآخرها نوع من العالقة ،وربط أخرها
واألبرتية والدانءة والذلة ّ
52
أبوهلا.
تكونت من ثالث آايت ،واجلمل كلها
إذا أتملنا اجلمل يف السورة فنجد أن السورة ّ
مفصولة فيما بينها ،وسبب الفصل هو كما االنقطاع بسبب االختالف بني اجلمل يف اخلربية
اك الْ مكوثمر﴾ خربية ،واجلملة اللانية ﴿فم ِ
ِ
ك مو ْاحنمْر﴾
ص ِّل لمربِّ م
م
واإلنشائية .فاجلملة األوىل ﴿إ َّان أ ْمعطمْي نم م ْ م
صل بني اجلملة اللانية واجلملة اللاللة بني قوله
إنشائية فبينهما كمال االنقطاع .ولنفس السبب فر ّ
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﴿فم ِ
ك ره مو ْاألمبْتم رر﴾ فاألوىل إنشائية ،واللانية خربية ،فبينهما
ك مو ْاحنمْر﴾ بقوله ﴿إِ َّن مشانِئم م
ص ِّل لمربِّ م
م
كمال االنقطاع ،وجاء الفصل؛ يشري إىل أن كل آية قائمة بذاهتا ،منفصلة عن األخرى ،وكان
كل واحدة منها بداية جديدة ملعىن مستقل.
ويوجد الوصل يف هذه السورة يف اآلية اللانية يف قوله ﴿فم ِ
ك مو ْاحنمْر﴾ بني مجلة
ص ِّل لمربِّ م
م
ص ِّل) ،ومجلة (واحنر) ،وسبب الوصل بينهما هو كما االتصال ،فكالمها مجلة إنشائية .والسر
(فم م
البالغي يف الوصل هو :ترتب أحدمها على اآلخر ،وكأنه سبب له ،ونتيجة له  52كما أن يف
الوصل إشارة إىل أن صالته وحنره هلل رب العلمني ،وعلى املسلم أن جيمع بني العبادتني (العبادة
يفرق بينهما ،بل يقوم هبما خالصا لوجهه سبحانه وتعاىل.
البدنية واملالية) و ّأال ّ
والسورة خري صورة لإلعجاز القرآين؛ ألهنا صغرية يف الصورة والشكل وكبرية يف املعىن
وأهنا ثالث آايت كل واحدة منها معجزة .فهي بكل واحدة من آايهتا معجزة ،ومبجموعها
معجزة.
من املعلوم أن استقصاء األسرار البالغية واستخراج مجيع النكات واإلحياءات املوجودة
يف األسلوب القرآين أمر مستحيل؛ ألن القرآن الكرمي حبر زاخر ،ومعني متدفق ال ينضب .وكل ما
قيل يف البحث فهو جهد بشري قاصر إلظهار شئ من إعجاز هذه السورة ،وإن كان إعجاز ال
ترعد وال رحتصى ،ولكن نع ّد منها وال نعددها ،وال أدل على ذلك من قول الرازي "َث هذه
السورة مع علو مطلعها ،ومتام مقطعها وتشاكل املقاطع للفواصل ،وسهولة خمارج احلروف حبسن
التأليف ،والتقابل لكل من معانيها مبا هو أوىل به ،واتصافها مما هو طراز األمر كله ،من جميئها
مشحونة ابلنكت اجلالئل ،مكتنزة ابحملاسن غري القالئل"  52وقول ابن النقيب الذي قال "سورة
الكوثر أقصر سورة ،وفيها من األلفاظ البديعة الرائقة اليت اقتضت هبا أن تكون مبهجة ،واملعاين
اك
املنيعة الفائقة اليت اقتضت هبا أن تكون معجزة أحد وعشرون ،مثانية يف قوله ﴿إِ َّان أ ْمعطمْي نم م
59
الْ مكوثمر﴾ ومثانية يف قوله ﴿فم ِ
ك ره مو ْاألمبْتم رر﴾".
ك مو ْاحنمْر﴾ ومخسة يف قوله ﴿إِ َّن مشانِئم م
ص ِّل لمربِّ م
م
ْم
حت ّدايت الرتمجة:

ليس موضوعنا هو الكالم عن فن الرتمجة وال عن اترخيه ،إمنا مهنا هو ذكر التحدايت
املوجودة يف ترمجة القرآن الكرمي عامة ويف سورة الكوثر خاصة .وقد تكلم العلماء عن خطورة
الرتمجة؛ ألن هذا الفن يقتضي أن يكون املرتجم "أعلم الناس ابللغة املنقولة ،واملنقول إليها ،حّت
يكون فيهما سواء وغاية " أي وال بد للرتمجان أن يكون بيانه يف نفس الرتمجة يف وزن علمه ويف
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نفس املعرفة 03 .يشرتط اجلاحظ للمرتجم التسوية املعرفية والبيانية بني لغتني (املرتجم منه واملرتجم
جدا بني نصني بشريني ،ومستحيل بني نص إهلي وآخر بشري؛ أل ّن الرتمجان
إليه) ،وهذا صعب ً
أبدا ما قاله احلكيم ،على خصائص معانيه ،وخصائص مذاهبه ،ودقائق اختياراته،
ال يؤدي ً
وخفيات حدوده ،وال يقدر أن يوفيها حقوقها ،ويؤدي األمانة فيها ويقوم مبا يلزم الوكيل وجيب
ي ،كيف يقدر على أدائها وتسليم معانيها ،واإلخبار عنها على حقها وصدقها ،إال أن
على اجلمِر ّ
يكون يف العلم مبعانيها ،واستعمال تصاريف ألفاظها ،وأتويالت خمارجها ملل مؤلف الكتاب
00
وواضعه.
ومهما يكن شأن املرتجم وكفاءته فإن األهم هنا واألخطر يتعلق بنص القرآن الكرمي،
وهو نص خاص ،القول فيه من هللا تعاىل ،مدبر األمر وخالق كل شئ؛ وهو قول معجز ،وعليه
فإن هذا النص بعد ترمجة ألية لغة أخرى وكيفما كان نوع هذه الرتمجة حيتاج إىل بيان وإقرار من
أي كان أنه ليس بنص قرآين.
ولذا يستحيل ترمجة القرآن الكرمي ،ألنه "كالم رب العاملني متعال ال متناه وكوين وأما
الرتمجة ،اليت يقدمها فهو قول خفيف ومضمونه متناه ومتلقيه غري كوين؛  05ألن معاين القرآن
الكرمي ال ميكن اإلحاطة هبا ال يف ذواهتا وال يف صريورهتا ،ألنه معجز أبلفاظه وبنظمه وبرتاكيبه
ومبعانيه ومبانيه ،وهو معجز بكل املقاييس اللغوية علو مجيع مستوايت اللغة من املستوى الصويت
والصريف والداليل .وال ميكن نقل هذا اإلعجاز إىل لغة أخرى ،وفوق ذلك أن املرتجم خيرج من
سعة اللغة العربية إىل ضيق لغة اهلدف ومن مرونة إىل شدة؛ إذ اللغة العربية متتاز عن بقية اللغات
بسعتها ومرونتها .وما يقوم املرتجم ،فهوحماولة لنقل هذه املعاين وليس كل املعاين ،وال ميكن
للمرتجم أن يربز مراد هللا تعاىل كامال؛ ألن هذا خارج عن قدرة البشر.
وقد برذلت جهود بشرية ضخمة يف ميدان ترمجة القرآن الكرمي يف القدمي واحلديث
ابللغات املختلفة يف العامل ،ومل يستطع أحد من هؤالء نقل املعاين القرآنية واإلحياءات الداللية
املوجودة فيه ،بل اعرتفوا بقصور ترامجهم أمام كمال األسلوب القرآين ،وكل ما تربذل من اجلهود يف
املستقبل سيكون مصريها ملل مصري األولني ،وهذا خري دليل على أن هللا تعاىل أعجز العرب عن
اإلتيان مبلله ،كما أعجز اإلتيان برتمجة معانيه ودالالته.
وفيما يلي نق ّدم بعض تراجم سورة الكوثر ابللغة األردية  00اليت متت بيد العلماء الكبار
من شبه القارة لتكون هذا دليال على ما قلنا يف السطور السابقة ،وتتضح البالغة القرآنية وضوح
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الشمس يف نصف النهار .واللغة األردية تعترب اللغة األوىل من حيث عدد الناطقني هبا يف العامل
اإلسالمي ،وميكن أن يقال إهنا هي اللغة اللاللة من بني لغات العامل اإلسالمي من حيث األمهية
التارخيية واللقافية بعد العربية والفارسية .نظرا إىل ضرورة املسلمني إىل فهم اإلسالم بدأ العلماء
يرتمجون معاين القرآن الكرمي ،وانتجوا يف هذا اجملال انتاجا غزيرا ،فقد أوصل أحد الباحلني عدد
02
الرتاجم األردية إىل ما يفوق مائتني ومخسني ترمجة.
وال خيفى على كل من له نظرة اثقبة يف احلركة اإلسالمية يف شبه القارة وجهود علمائها
أن هذه البقعة امتازت خبصائص عديدة ،منها :حبها الشديد ابلقرآن واحلديث ،ولذا جند مؤلفات
ضخمة وكتبًا كلريةً يف املوضوعات الدينية ال سيما يف جمال علوم القرآن والتفسري واألحاديث .وقد
قام اإلمام ويل هللا الدهلوي  02برتمجة القرآن الكرمي ابللغة الفارسية ابسم "فتح الرمحن"َ ،ث ترجم
ابنه شاه رفيع الدين (0020ه – 0500ه 0223 /م – 0202م) ابللغة األردية ،وكانت هذه
الرتمجة ترمجة حرفية ،لفظة بلفظة وحرفا حبرف ،وجيد القارئ صعوبة يف فهم مفهوم القرآن ،فقام
أخوه شاه عبد القادر (0022ه – 0550ه 0220 /م – 0202م) برتمجة القرآن الكرمي ابسم
"موضح القرآن" ،وصاغ الرتمجة يف مجل هندية أردية خالصة إىل حد ما ،وحاول أن يرتجم املعاين
ّ
القرآنية بكل احتياط ودقة ،ومتتاز هذه الرتمجة خبصائص عديدة ،منها:
 -0حفظ الرتتيب القرآين
 -5حماولة ترمجة معاين القرآن الكرمي بلغة سهلة
 -0الدقة التامة يف ترمجة املفردات والرعاية الكاملة ألركان اجلملة
 -2الرباعة الفائقة يف إبراز معاين احلروف اجلارة والعاطفة  02وغريها يف الرتمجة.
نظرا هلذه اخلصائص واألوصاف اشتهرت هذه الرتمجة برتمجة رمْل مهمة.
َث استمرت السلسلة امليمونة بيد العلماء الكبار ملل أمحد رضا خان الربيلوي
(0525ه – 0023ه 0222 /م – 0900م) 02الذي قام برتمجة القرآن الكرمي ابسم "كنز
اإلميان يف ترمجة القرآن" تتسم هذه الرتمجة بسمة االحتياط واستخدم بعض املصطلحات العلمية
كما أنه استعمل يف ترمجة احملاورات املوجودة يف اللغة األردية ،إال أنه يزيد أحياان من عنده بعض
الكلمات حسب مسلكه .وكذلك كتب الشيخ أشرف علي التهانوي (0523ه – 0025ه /
0220م – 0920م)  02ترمجة القرآن الكرمي ابسم "تبيان القرآن" ،وقد أكمل الشيخ الرتمجة يف
صرح أنه قام
0932م .وذكر يف مقدمة ترمجته أسباب عمله رغم وجود الرتاجم ابللغة األردية ،و ّ
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هبذا العمل اجلليل؛ ألنه رأى أن بعض الناس قاموا برتمجة القرآن غري مراعني آداب ترمجة القرآن
09
وأصوهلا ولذا رأيت ضرورة ماسة إىل ترمجة دقيقة اليت تراعي آداب ترمجة القرآن وأصوهلا اللابتة.
تتسم ترمجته ابلسهولة والدقة إال أنه يضيف بعض العبارات واجلمل داخل ترمجة بني قوسني ملزيد
23
من التوضيح والتسهيل .وترجم أيضا الشيخ عبد املاجد دراي آابدي (0003ه 0295 /م)
القرآن الكرمي ومتتاز ترمجته ابألسلوب األديب ،ولغتها لغة راقية.
سأختار يف هذا البحث أربع ترمجات من هؤالء املذكورين ،األوىل :ترمجة الشيخ عبد
القادر واللانية ترمجة الشيخ أمحد رضا خان واللاللة الشيخ أشرف علي التهانوي والرابعة الشيخ
عبد املاجد دراي آابدي.
اسم املرتجم
 -0الشيخ عبد القادر

ترمجة اآلايت إىل األردية

تعريب الرتمجة

ضح ،إن
كوثرا ،فصل لربك و ّ
"مہ ےن ھجت وک دی وکرث -وس امنز ڑپھ اےنپ زب ےک ا ےگ آتيناك ً
اوز قرباین رک ،ےب کش وج بری ےہ ریتا ،ویہ زاہ اھچیپ اٹک" عدوك هو مقطوع اخللف.

 -5الشيخ أمحد رضا "اے وبحمب! ےب کش مہ ےن ےب امشز وخایبں اطع أيها احملبوب إان أعطينا اخلصائل
فرامںیئ وت مت اےنپ زب ےک ےیل امنز ڑپوھ اوز قرباین رکو -احلميدة اليت ال حصر هلا ،فصل
خان الربيلوي
ضح إن عدوك هو احملروم
ےب کش وج اہمتزا وج دنمش ےہ ویہ ہر ریخ ےس رحموم لربك و ّ
من كل خري
ےہ-
 -0الشيخ أشرف علي "ےب کش مہ ےن ا ب وک وکرث ااب ضو  ا بام ےہ اوز إان أعطيناك الكوثر (وهو اسم لنهر،
ہر ریخ ریثک یھب اس ںیم دالخ ےہ) اطع فرامیئ -وس اں و يدخل فيه مجيع اخلريات) ،فصل
التهانوي
ضح إن عدوك
وتمعنں ےک رکشہی ںیم ا ب رپوزداگز یک امنز ڑپےیھ اوز لربك شكرا لنعمه و ّ
قرباین ےیجیک -بالیقین ا ب  ا دنمش یہ ےب بام و نشاں ےہ" هو املنسي
كلريا ،فصل للرب
خريا ً
 -2الشيخ عبد املاجد "مہ ےن ا ب وک ریخ ریثک اطعیک ےہ -وس ا ب رپوزداگز یک أعطيناك ً
ضح ،إن عدوك هواملنسي
دراي آابدي
امنز ڑپےیھ اوز قرباین ےیجیک -نقینا ےب بام و نشاں وہ رک وت و ّ
ا ب  ا دنمش یہ زےہ اگ"

إذا أتملنا يف تراجم هؤالء الشيوخ فنجد أهنم كلهم بذلوا جهودهم املباركة إلبراز ترمجة
معاين القرآن الكرمي ،وحاولوا أن تكون ترمجتهم حميطة األسرار القرآنية ومغطية املعاين ،ولكنهم مل
يستطيعوا الستحالة استيعاب املعاين املتدفقة واألسرار املتناسلة املوجودة يف النص القرآين .وفيما
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نوضح كذلك وجود
يلي نقدم من األسرار البالغية والنكات الداللية املوجودة يف النص القرآين و ّ
هذه األسرار والنكات أو عدم وجودها يف الرتاجم األربعة يف صورة جدول توضيحي ليمكن
للقارئ الفروق بني النص القرآين والرتمجة أو اإلعجاز البالغي يف النص القرآين وقصور الرتمجات.

األايت القرآنية
إان أعطيناك الكوثر

ترمجة عبد القادر

ترمجة أمحد رضا

ترمجة أشرف علي

ترمجة املاجدي

 -0التوكيد إب ّن القتالع الشك واالهتمام









 -5إسناد العطاء إىل ضمري اجلمع تعظيما للمعطي ولإلشارة إىل جزالة
العطاء

















 -2اختيار كلمة العطاء يف مكان اإليتاء للداللة على التفضل احملض









 -2استخدام ضمري اخلطاب مكان الصفة لإلشارة إىل التفضل واالختيار
بدون تعليل









 -2األلف والالم الدالة على اخلري املطلق والرب









 -2الداللة على كلرة الكاثرة يف كلمة الكوثر









 -2إجياز القصر









 -9اجلملة اإلمسية الدالة على التقرير واللبات والدميومة









 -0استخدام الفاء للداللة على التعليل والتنبيه على شكر النعم وإلفادة
الفور ال الرتاخي









 -5داللة الالم على اإلخالص والتجرد









من األسرار والدالالت البالغية يف سورة الكوثر

 -0صيغة املاضي لإلشارة إىل التحقق واللبوت

فصل لربك واحنر

 -0االلتفات من ضمري املتكلم يف "أعطينا" إىل اخلطاب يف "ربك"
إلفادة التعريض ،أي أن العبادة هلل وحده دون غريه كما يفعل 
املشركون.















 -2العدول عن الضمري إىل االسم الظاهر لإلشارة إىل استحقاقه العبادة
ألجل ربوبيته
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 -2إضافة الرب إىل ضمري اخلطاب تشريفا للنيب صلى هللا عليه وآله
وسلم









 -2اختيار كلمة "النحر" للداللة على أعظم أنواع الضحااي جمليئه بعد
أعظم العبادات البدنية









 -2حذف الالم يف "احنر" لالختصار









إ ّن شانئك هواألبرت

 -0التأكيد يف إ ّن إلزالة إنكار املشركني الذين يدعون أن حممدا صار

أبرتا ،فقلبت اآلية هذا األمر







 -5ذكر الشانئ بصفته دون امسه للتعميم ليشمل كل من كان يف ملل
حاله









 -0داللة كلمة شانئ على البغض واحلقد الشديد









 -2استخدام أسلوب القصر بتعريف الطرفني لإلفادة نفي صفة "األبرت"
من رسول واثباته ألعدائه

















 -2االستعارة يف كلمة "األبرت"









 -2عالقة أول السورة آبخرها بكلمة (الكوثر) و(األبرت)









 -2مراعاة حق السجع ورعاية الفواصل الذي هو من مجلة صنعة البديع









 -2تعليل األمر ابإلقبال على شأنه وترك االحتفال بشانئه على سبيل
االستئناف

ال خيفى على كل من يقرأ هذه الرتمجات أن آاثر أصحاهبا واضحة فيها؛ ألن الرتمجة
هي حماولة إبراز معاين اآلايت القرآنية حسب فهم املرتجم ،فرتمجة الشيخ عبد القادر تتسم
ابإلجياز ،وأنه حياول قدر االستطاعة أن تكون ألفاظ الرتمجة ملل ألفاظ النص القرآين يف الكم،
وأنه حياول أن تكون الرتمجة دقيقة كل الدقة ،ولذا مل يرتجم كلمة (الكوثر) بل أبقاها كما هي ،ملا
هلا دالالت واسعة ومعاين غزيرة ال ميكن استيعاهبا يف الرتمجة .واهتم الشاه عبد القادر كذلك أن
يرتجم الكلمات اليت حتمل املعاين اللانوية بدالالهتا وإحياءاهتا ،فملال ترجم كلمة (األبرت) " اھچیپ اٹک"
(مقطوع اخللف (الذنب)) ،وهذه الرتمجة تغطّي دالالت كلمة (األبرت) وحتيط ابإلحياءات املوجودة
فيها ،وترجم كلمة شانئ ب (بمري) ألن كلمة بمري تغطي الدالالت املعنوية املوجودة يف شانئ .وهللا
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أعلم .ولغة هذه الرتمجة قدمية؛ إذ أهنا أول ترمجة يف اللغة األردية ولكنها واضحة إال يف بعض
املواضع النادرة.
أما ترمجة الشيخ أمحد رضا خان فهي ترمجة موفقة ،إال أن الشيخ أضاف بعض األشياء
يف الرتمجة اليت ال توجد يف النص القرآين فملال بدأ بقوله "اے وبحمب" أي أيها احملبوب وهذا ال
يوجد يف سورة الكوثرَ ،ث ترجم "الكوثر" ابخلصائل احلميدة اليت ال حصر هلا ا ےب امشز وخایبں)
وترمجة الكوثر ابخلصائل احلميدة غري موفق ،يف رأيي؛ ألن الكوثر على وزن "فوعل" من الكلرة
وقد اختلف العلماء فيها فبعضهم قالوا أن الكوثر هو هنر يف اجلنة وبعضهم قالوا أن املراد منها
القرآن ،ولكن األنسب هوترك الكلمة على عمومها ،وهي تشمل مجيع خريي الدنيا واآلخرة،
والغرض منها الداللة على املبالغة يف الكلرة ،يدل على ذلك أن العرب تسمى كل شئ كلري يف
العدد أو يف القدر كوثرا 20 .وال يناسب تقييدها ابخلصائل احلميدة .وهللا أعلمَ .ث ترجم الشيخ
كلمة (األبرت) ابحملروم من كل خري  ،فهذه الرتمجة ال حتيط ابإلحياءات والدالالت املوجودة يف
الكلمة؛ ألن البرت يف األصل تستعمل للذي قطع ذمنمبه ،واملراد به هنا ما ال يبقي له ذكر ،ومن ال
يدوم له أثر وفيها إشارة إىل الدانءة والذلة ألعداء الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم.
وترمجة الشيخ أشرف علي التهانوي تتسم ابلوضوح والتفصيل؛ ألن الشيخ وضح معاين
الكلمات بني قوسني فملال وضح معىن الكوثر أنه اسم لنهر ،ويشمل فيه مجيع اخلرياتَ ،ث وضح
(شكرا
(شكرا لنعمه) حبيث أنه أضاف
معىن (الفاء) اليت تفيد الرتتيب والتعقيب بقوله فصل لربك
ً
ً
لنعمه)؛ ألن هذا املفهوم كان موجودا يف حرف (الفاء) أي إذا كان هللا تعاىل أنعم بنعمه الكلرية
فيجب عليك الشكر ،وأداء الصالة هلل تعاىل والقيام ابلنحر له نوع من أحسن أنواع الشكر.
أما ترمجة عبد املاجد دراي آابدي فهي ترمجة أدبية ،فقد حاول املرتجم نقل معاين القرآن
الكرمي إىل قراء شبه القارة بلغة أدبية راقية.
ولكن يبقى السؤال هل الرتمجة ختلق يف نفس املتلقي األثر الذي خيلقه القرآن لقارئه
ابللغة العربية؟ فاإلجابة حتما ابلنفي ،ولكن الرتمجة تنقل لنا رسالة النص وفحواه .وال ميكن نقل
األسرار البالغية واملعاين اللانية والدالالت الكامنة وراء اجلمل القرآنية.
اتضح من هذا أن اآلية القرآنية ،واجلمل القرآنية ميكن أن تنقل إىل لغة أخرى من حيث
وضوح رسالتها ومعناها .ولكن ما ال ميكن نقله هو صورة نظمها وبنيتها واليت تزخر ابملعاين
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الرابنية ،وكذلك ما ال ميكن نقله ،هو املعاين املتناسلة ،واملعاين املتدفقة من نظم القرآن ،املعاين اليت
يهبها اختالف النظم و أحواله ،هذه األشياء ال ميكن نقلها.
فالرتمجة مهما كانت جودهتا ودقتها لن تصل إىل معجزة السورة ،فالرتمجة يف أحسن
صورها ،تفقد السور ،خصيصتها ،ونظمها ،وتركيبها ،وحمورها ،ووحدهتا ،وجوهرها ،وارتباطها.
فالرتمجة تفقد السورة االرتباط والعالقات اليت تربط بني أجزائها ،بني مقدمتها وخامتتها ،بني
السورة اليت قبلها وبعدها وبني السور بشكل عام.
اخلامتة:

بعد اجلولة املمتعة والتطواف يف رحاب هذه السورة الكرمية ،والوقوف عند بالغتها،
ونكتها البيانية وتقدمي ترمجتها لبعض العلماء املشهورين يف شبه القارة ابللغة األردية اتضح أن:
 -0سورة الكوثر من أقصر السور القرآنية من حيث الكلمات واجلمل ولكنها حبر زاخر ومعني
متدفق ال ينضب ،وكل ما قر ّدم فهو جهد بشري انقص .وهي سورة معجزة بنظمها،
وأبسلوهبا البالغي ملا اشتملت عليه من أسرار بالغية ونكت بيانية مجّة.
حي وابرز على إعجاز القرآن الكرمي.
 -5هذه السورة منوذج ّ
 -0ترمجة القرآن الكرمي إىل لغة أخرى واستيعاب املعاين املوجودة يف النص أمر مستحيل؛ ألن هذا
فوق طاقة البشر؛ إذ أنه كالم رب العاملني ،متعال ،ال متناه وكوين ،والرتمجة قول البشر،
خفيف ومضمونه متناهٍ ومتلقيه غري كوين.
 -2العرب عجزوا عن اإلتيان مبلل القرآن وعجز املرتمجون عن إتيان برتمجة معانيه ودالالته كما
هي موجودة يف النص األصلي.
 -2علماء شبه القارة بذلوا جهودا مضنية يف سبيل تسهيل فهم القرآن الكرمي ألبناء شبه القارة،
فقاموا برتاجم عديدة ابللغات احلية املوجودة يف املنطقة ومن أهم هذه اللغات الغة األردية،
ووجدت ترمجات عديدة من قِبمل العلماء ،وهي تدل على إخالصهم كما أهنا تدل على
مذاهب العلماء ومسلكهم وأفكارهم.
 -2الرتمجات املوجودة يف شبه القارة اتسمت بسمات عديدة ،ولكن األمر املتفق عليه هو أهنم
– رغم حماوالهتم اجلادة – مل يستطيعوا إحاطة األسرار القرآنية لعلو األسلوب القرآين وكون
االستقصاء واإلحاطة جبميع األسرار القرآنية فوق طاقة البشر.
 -2اجلدول التوضيحي حماولة متواضعة إلثبات هذه احلقيقة.
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 -2اخلالصة أنه ميكن نقل بالغ القرآن للناس ،ولكن ال ميكن نقل إعجازه وبالغته ،وهناك
ضرورة ماسة مللل هذه الدراسات التطبيقية اليت هي مبلابة األدلة القاطعة على إعجاز
القرآن ،وعلى ما متيز به وخري وسيلة إلبراز البالغة القرآنية واإلعجاز هي الدراسات
التطبيقية.
مقبوال عنده ويوفقنا التدبر يف
يف األخري نتضرع إىل هللا تعاىل أن جيعل جهودان املتواضعة ً
كتابه ويرزقنا العمل به فإنه نعم املوىل ونعم النصري.

 -0القرآن الكرمي

املصادر واملراجع
 -5ابن األثري ،امللل السائر يف أدب الكاتب والش اعر ،حتقي ق :أمح د احل ويف وب دوي طبان ة (الق اهرة ،دار
هنضة ،مصر)
 -0د .أمحد إدريس ،األدب العريب يف شبه القارة حّت أواخ ر الق رن العش رين (ع ني الدراس ات والبح وث
اإلنسانية واالجتماعية ،مصر)
 -2أشرف علي ،الشيخ ،مقدمة بيان القرآن اباج ینپمک ڈٹیمل)
 -2اب ن تيمي ة ،اإلم ام ،جمم وع فت اوى ،إع داد :حمم د ب ن عب د ال رمحن ب ن قاس م (نش ر مكتب ة اب ن تيمي ة
ابلقاهرة)
 -2اجلاحظ ،عمروبن حبر (ت522 :ه) احليوان ،حتقيق :عبد السالم هارون (دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت0022 ،ه)
 -2اجلرجاين ،عبد القاهر ،دالئل اإلعجاز ،حتقيق :حممود شاكر ( جدة ،دار املىن ،ط0200 ،0 :ه)
 -2مجيل نقوي ،قرآن جميد ےک ازدو رتامج (اردو أكادميي كراتشي ،وأدب منا كراتشي)
 -9اخلطايب ،أبو سليمان ،بيان إعجاز القرآن ،حتقيق :حممد خلف هللا أمحد وحممد زغلول (القاهرة ،دار
املعارف)
 -03الرازي ،مفاتيح الغيب املشهور ابلتفسري الكبري (بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب) 025
 -00الرازي ،هناية اإلجياز ودراية اإلعجاز
 -05الرافعي ،مصطفى صادق ،إعجاز القرآن والبالغة النبوية (بريوت ،دار الكت اب الع ريب0090 ،ه،
ط)9 :
 -00احلسن الرماين ،النكت يف إعجاز القرآن (القاهرة ،دار املعارف)
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 -02الزخمش ري ،أب و القاس م ج ار هللا حمم ود ،الكش اف يف حق ائق التنزي ل وعي ون األقاوي ل يف وج وه
التأويل (مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده0090 ،ه)
 -02السكاكي ،أبو يعقوب ،مفتاح العلوم (بريوت ،املكتبة اجلديدة)
 -02سيد قطب ،يف ظالل القرآن (دار العلم للطباعة والنشر ،جدة0232 ،ه ،ط)05 :
 -02السيوطي ،جالل الدين ،اإلتقان يف علوم القرآن ،تقدمي وتعليق :ديب البغا (بريوت ،دار ابن كلري
0202ه)
 -02الش نقيطي ،حمم د أم ني ،أض واء البي ان يف إيض اح الق رآن ابلق رآن (الق اهرة ،مكتب ة اب ن تيمي ة،
0200ه)
 -09الشوكاين :حممد بن علي ،فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية يف علم التفسري (ب ريوت ،دار
الفكر0230 ،ه)
 -53طه عبد الرمحن ،القول اللقيل والرتمجة التأصيلية :آفاق و حدود
 -50ابن عاشور ،حممد بن طاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير
 -55عبد احلئي احلسين(اهلند) ،نزهة اخلواطر
 -50د .عبد العزيز محودة ،املرااي املقعرة (عامل املعرفة ،مطابع الوطن ،الكويت5330 ،م)
 -52عبد القادر ،شاه ،مقدمة موضح القرآن (مطبعة قيومي ،كانبور ،اهلند ،عام 0000ه)
 -52اب ن عطي ة ،أبوحمم د األندلس ي ،حتقي ق :عب د الس الم عب د الش ايف حمم د (ب ريوت ،دار الكت ب
العلمية0200 ،ه)
 -52العس كري ،أب و ه الل ،الص ناعتني ،حتقي ق :حمم د أبوالفض ل إب راهيم وعل ي حمم د البج اوي (دار
الفكر العريب ،ط)5 :
السالمي ،اإلعجاز الفين يف القرآن (تونس ،مؤسسات عبد الكرمي بن عبد هللا0923 ،م)
 -52عمر ّ
 -52ابن فارس ،أبو احلسن بن فارس  ،معجم مقاييس اللغة  ،حتقيق :عبد السالم هارون (بريوت ،ط:
 ،0دار اجليل ،بريوت0200 ،ه) مادة :عجز وراغب األصفهاين ،إمام ،مفردات ألفاظ الق رآن،
حتقيق :صفوان عدانن (دمشق ،دار القلم ،ط0202 ،0 :ه)
 -59أب و عل ي ،الفض ل ب ن احلس ن الطربس ي ،جمم ع البي ان يف نفس ري الق رآن (منش ورات مكتب ة آي ة هللا
العظمى املرعشي النجفي ،قم-إيران0230 ،ه)
 -03ابن كلري ،حافظ عماد الدين ،تفسري القرآن العظيم (دار السالم ،رايض0200 ،ه)
 -00املراغي ،أمحد بن مصطفى ،تفسري املراغي (بريوت ،دار إحياء الرتاث).
 -05مناع القطّان مباحث يف علوم القرآن (بريوت ،مؤسسة الرسالة0205 ،ه ،ط)02 :
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 -00النسفي ،اإلمام أبو الربكات عبد هللا (دار الكتاب العريب0232 ،ه)
 -02ابن النقيب ،مقدمة تفسري ابن النقيب يف علم البيان و املعاين و البديع و إعجاز القرآن.
www.quranurdu.com -02

اهلوامش:
 -0ينظر ابن فارس ،أبو احلسن بن فارس  ،معجم مقاييس اللغة  ،حتقيق :عبد السالم هارون (بريوت،
ط ،0 :دار اجلي ل ،ب ريوت0200 ،ه) م ادة :عج ز وراغ ب األص فهاين ،إم ام ،مف ردات ألف اظ
القرآن ،حتقيق :صفوان عدانن (دمشق ،دار القلم ،ط0202 ،0 :ه)
 -5السيوطي ،جالل الدين ،اإلتقان يف علوم القرآن ،تقدمي وتعليق :ديب البغ ا (ب ريوت ،دار اب ن كل ري
0202ه) ج ،2 :ص0 :
 -0ينظ ر اب ن األث ري ،املل ل الس ائر يف أدب الكات ب والش اعر ،حتقي ق :أمح د احل ويف وب دوي طبان ة
(القاهرة ،دار هنضة ،مصر) ج ،0 :ص022 :
 -2اجلرج اين ،عب د الق اهر ،دالئ ل اإلعج از ،حتقي ق :حمم ود ش اكر ( ج دة ،دار امل ىن ،ط،0 :
0200ه) ص ،29 :وينظ ر اخلط ايب ،أب و س ليمان ،بي ان إعج از الق رآن ،حتقي ق :حمم د خل ف هللا
أمحد وحممد زغلول (القاهرة ،دار املعارف) ص23 :
 -2ينظر :مناع القطّان مباح ث يف عل وم الق رآن (ب ريوت ،مؤسس ة الرس الة0205 ،ه ،ط )02 :ص:
522
 -2الرافعي ،مصطفى صادق ،إعجاز القرآن والبالغة النبوي ة (ب ريوت ،دار الكت اب الع ريب0090 ،ه)
ط ،9 :ص022 :
 -2عم ر الس ّالمي ،اإلعج از الف ين يف الق رآن (ت ونس ،مؤسس ات عب د الك رمي ب ن عب د هللا0923 ،م)
ص22 :
 -2العس كري ،أب و ه الل ،الص ناعتني ،حتقي ق :حمم د أب و الفض ل إب راهيم وعل ي حمم د البج اوي (دار
الفكر العريب ،ط )5 :ص2 :
 -9السكاكي ،أبو يعقوب ،مفتاح العلوم (بريوت ،املكتبة اجلديدة) ص502 :
 -03ينظ ر س يد قط ب ،يف ظ الل الق رآن (دار العل م للطباع ة والنش ر ،ج دة0232 ،ه ،ط )05 :ج:
 ،2ص5922 :
 -00ينظر التفصيل يف احلسن الرماين ،النكت يف إعجاز القرآن (القاهرة ،دار املعارف) ص00 :
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 -05الش تقيطي ،حمم د أم ني ،أض واء البي ان يف إيض اح الق رآن ابلق رآن (الق اهرة ،مكتب ة اب ن تيمي ة،
0200ه) ج ،9 :ص222 :
 -00يراج ع الش وكاين :حمم د ب ن عل ي ،ف تح الق دير اجل امع ب ني ف ين الرواي ة والدراي ة يف عل م التفس ري
(بريوت ،دار الفكر0230 ،ه) ج ،2 :ص .235 :واملراغي :أمح د ب ن مص طفى ،تفس ري املراغ ي
(بريوت ،دار إحياء الرتاث) ج ،05 :ص .520 :وابن عطية ،أب و حمم د األندلس ي ،حتقي ق :عب د
السالم عبد الشايف حممد (بريوت ،دار الكتب العلمية0200 ،ه) ج ،2 :ص.259 :
 -02يف ظالل القرآن ،ج ،2 :ص5922 :
 -02ينظر ابن عاشور ،حممد بن طاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،03 :ص220 :
 -02أب و عل ي الفض ل ب ن احلس ن الطربس ي ،جمم ع البي ان يف نفس ري الق رآن (منش ورات مكتب ة آي ة هللا
العظمى املرعشي النجفي ،قم-إيران0230 ،ه) ج ،2 :ص202 :
 -02ينظر التفصيل يف التفسري الكبري للرازي ،ج ،05 :ص055 :
 -02ينظر الشنقيطي ،أضواء البيان ،ج ،9 :ص 220 :وينظر الزخمشري ،أب و القاس م ج ار هللا حمم ود،
الكش اف يف حق ائق التنزي ل وعي ون األقاوي ل يف وج وه التأوي ل (مطبع ة مص طفى الب ايب احلل يب
وأوالده0090 ،ه) ج ،2 :ص590 :
 -09النسفي ،اإلمام أبو الربكات عبد هللا (دار الكتاب العريب0232 ،ه) ج ،2 :ص092 :
 -53ينظر التحرير والتنوير البن عاشور ،ج ،0 :ص222 :
 -50ال رازي ،مف اتيح الغي ب املش هور ابلتفس ري الكب ري (ب ريوت ،دار إحي اء ال رتاث الع ريب) ج ،9 :ص:
025
 -55ينظر ابن كلري ،حافظ عماد الدين ،تفسري القرآن العظيم (دار السالم ،رايض0200 ،ه) ج،2 :
ص292 :
 -50الكشاف ،ج ،2 :ص 590 :وينظر التحرير والتنوير ،ج ،03 :ص222 :
 -52التحرير والتنوير ،ج ،03 :ص222 :
 -52ابن تيمية ،اإلمام ،جمموع فتاوى،جمموع فتاوى ،إعداد حممد بن عبد الرمحن بن قاسم (نشر مكتب ة
ابن تيمية ابلقاهرة) ج ،02 :ص203 :
 -52التحرير والتنوير ،ج ،03 :ص222 :
 -52ينظر تفسري ابن كلري ،ج ،2 :ص292 :
 -52الرازي ،هناية األجياز ودراية اإلعجاز ،ص522 :
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 -59ابن النقيب ،مقدمة تفسري ابن النقيب يف علم البيان واملعاين والبديع وإعجاز القرآن ،ص250 :
 -03اجل احظ ،عم رو ب ن حب ر (ت522 :ه) احلي وان ،حتقي ق :عب د الس الم ه ارون (دار إحي اء ال رتاث
العريب ،بريوت0022 ،ه) ج ،0 :ص22 :
 -00احليوان ،وينظر د .عبد العزيز محودة ،املرااي املقعرة (عامل املعرفة ،مطابع الوطن ،الكويت5330 ،م)
ص000 -005 :
 -05طه عبد الرمحن ،القول اللقيل والرتمجة التأصيلية :آفاق و حدود ،ص02 :
 -00نشأت هذه اللغة نتيجة االختالط بني أهل املنطقة األصليني وبني املسلمني الذين جاءوا من آسيا
الوس طى وإي ران خ الل التاس ع والعاش ر اهلج رينيَ ،ث تط ورت تط ًورا س ر ًيعا ح ّت أهن ا أخ ذت مكان ة
مرموقة يف الق رن الل اين عش ر اهلج ري ،وب دأت حت ل حم ل اللغ ة الفارس ية .معظ م مف ردات ه ذه اللغ ة
مأخوذة من العربية والفارسية والرتكية.
 -02راج ع مجي ل نق وي ،ق رآن جمي د ےک ازدو رتامج (ت راجم الق رآن الك رمي ابللغ ة األردي ة) (اردو أك ادميي
كراتشي ،وأدب منا كراتشي) ص25 -02 :
 -02هو شيخ اإلسالم قطب الدين أمحد ويل هللا بن عبد الرحيم ،غين التعريف يف داير العرب والعجم،
ول د يف بي ت عل م وت دين يف 0002ه ،أخ ذ العل م ع ن وال ده َث انتق ل إىل احلج از وقض ى فيه ا
ع امني وأخ ذ ع ن ش يوخها العل م .ك ان حب را يف عل وم كل رية ،ل ه مؤلف ات عدي دة أحص ى منه ا عب د
احل ئ اللكن وي مخس ة وثالث ني يف خمتل ف املع ارف اإلس المية  ...وت ويف 0022ه .ينظ ر نزه ة
اخل واطر ،عب د احلئ ي احلس ين(اهلند) ج ،2 :ص ،092 :ود .أمح د إدري س ،األدب الع ريب يف ش به
الق ارة ح ّت أواخ ر الق رن العش رين (ع ني الدراس ات والبح وث اإلنس انية واالجتماعي ة ،ط،0 :
0992م) ص252 :
 -02ينظر عبد القادر شاه ،مقدمة موضح القرآن (مطبعة قيومي ،كانبور ،اهلند ،عام 0000ه)
 -02هو ابن مفيت حممد نقي علي خان ،ولد يف بريلي ،وأخذ العلم من مدرسة والده "مصباح العلوم"،
وألّف كتبا عديدة :منها فتاوى رضوية وغريها من الكتب .وكان شاعرا وأديبا .وكان مرشدا ورئيس ا
ل لفرقة الربيلوية املوجودة يف شبه القارة .ينظرwww.quranurdu.com :
 -02ول د يف "هتان ه هب ون" منطق ة مظف ر نك ر ،والتح ق ب دار العل وم ديوبن د يف 0592ه وخت ّرج منه ا
واستفاد م ن الش يوخ الكب ار مل ل حمم ود احلس ن الديوبن دي واحل اج إم داد هللا املك ي ،وه و مش هور
بكلرة تصانيفه من التفسري والفقه والتصوف وغريها من االعلوم اإلسالمية.
 -09أشرف علي التهانوي ،مقدمة بيان ارقلا ں اباج ینپمک ڈٹیمل) ،ص5 :
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 -23ولد عبد املاجد دراي آابدي يف بلدة دراي آابد ،حصل عل ى البك الوريوس يف 0905م ،وك ان مولع ا
ابلق رآءة ح ّّت رع ّد م ن كب ار علم اء اهلن د املس لمني ،كت ب تفس ريا ابللغ ة األردي ة واإلجنليزي ة ،واه ّتم
رد على الشبهات الواردة م ن املستش رقني عل ى اإلس الم والرس ول
بقضااي األمة اإلسالمية املعاصرة و ّ
صلى هللا عليه وآله وس لم .ت ويف يف 0922م ببل دة لكن ؤ .ينظ ر األدب األردي اإلس المي لل دكتور
مسري عبد الرحيم ،ص.222 :
 -20ينظر الشوكاين ،حممد بن علي ،فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية يف علم التفسري (بريوت،
دار الفكر0230 ،ه) ج ،2 :ص235 :

